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Ogłoszenie nr 188o4-2o12 z dnia 20rf.ol.. '.9 r. ogłoszenie o zamówieniu - Leoncin
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie komp|eksowej obsługi bankowej i kasowej budzetu gminy Leoncin
oraz jednostek organizacyjnych gminy (|iczba jednostek organizacyjnych może uIec zmianie w trakcie
obowiązywania umowy w okres ie,  t j ' ' . .
Termin składania ofert: 2oI2-oI-27

Numer ogłoszenia: 24224 . 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012

oGŁoSZEN|E o ZMIANIE oGŁoSZENIA

ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamowieniu.

lnformacje o zmienianym ogłoszeniu: 1BB04 .2012 data 19.01 .2012 r.

SEKGJA l: ZAMAWIAJĄGY

Urząd Gminy Leoncin, u|' PańyzantÓw 3, 05-155 Leoncin, woj' mazowieckie, te|.22 7856585' tax.22

7856585.

SEKGJA ll: ZMIANY W oGŁoSZENlU

ll.1) Tekst' który na|eży zmienió:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ||.1.3'

W ogłoszeniu jest: 2. Pzedmiot zamÓwienia obejmuje w szczegÓ|noŚci: a) otwarcie i prowadzenie w

Iiczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarkifinansowej rachunkow biezących i

pomocniczych budzetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. b) rea|izowanie

poleceń pze|ewu w formie papierowej i e|ektronicznej; c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom

upowainionym pŻez posiadacza rachunku informacji te|efonicznych o stanie na rachunkach i wsze|kich

operacjach poprzedniego dnia, jezelijednostka nie wdrozy systemu elektronicznego; d) prowadzenie

obsługi kasowejw miejscowoŚci Leoncin e) przyjmowanie Środków na |okaty; f) przechowanie Środków

pienięznych na oprocentowanych rachunkach biezących i pomocniczych; g) udzie|anie na wniosek

zamawiajqcego kredytu w rachunku biezącym do kwoty usta|onej kaŻdorazowo w uchwa|e budzetowej

na dany rok budzetowy h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacjifinansowych na kazdy

dzień roboczy na Wszystkich rachunkach biezących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i

papierowe z usta|eniem sa|da i dokładnego opisu dokonanej operacji); i) uznawanie i obciązanie

rachunków w dniu operacji; j) na|iczanie i kapita|izacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych

ostatniego dnia miesiąca; k) nieodpłatnq usługę (wyzerowania) wskazanych rachunkow bieżących

uzędu ijednostek organizacyjnych Gminy tj. oŚrodka Pomocy Społecznej, szkÓł, po|egającą na

pzekazaniu z dniem 31 grudnia kazdego roku kwot pozostałych na rachunkach biezących jednostek
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Gminy (np. niewykozystane Środki, na|iczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek; |)wydawanie i

reaIizacja b|ankietÓw czekowych, ł) umoi|iwienie nieodpłatnego uzyskiwania pzez Skarbnika Gminy, w

systemie bankowoŚcie|ektronicznej lub innejformie, informacji o stanie rachunkÓw jednostek

organizacyjnych wymienionych w SlWZ, m) możliwoŚĆ WdroŻenia nieodpłatnie systemu e|ektronicznej

obsługi rachunkow bankowych na dowo|ną i|oŚÓ stanowisk, jedno|itą d|a wszystkich jednostek objętych

obsługą bankową n) mozIiwośÓ umieszczania wo|nych Środkow pienięznych na |okatach

krÓtkoterminowych, o) pzechowywanie depozytÓw, p) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na

wniosek zamawiającego. 3. Za prowadzenie obsługi bankowej \Alkonawca otzymywac będzie

miesięczne ryczałtowane opłaty pobierane z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca..

W ogłoszeniu powinno być:2. Pzedmiot zamÓwienia obejmuje w szczegÓ|noŚci: a) otwarcie i

prowadzenie w Iiczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarkifinansowej rachunkÓw

biezących i pomocniczych budzetu gminy i Uzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. b)

rea|izowanie po|eceń pze|ewu w formie papierowej i e|ektronicznej; c) nieodpłatne udzie|anie na hasło

osobom upowaŻnionymprzez posiadacza rachunku informacjite|efonicznych o stanie na rachunkach i

wsze|kich operacjach poprzedniego dnia, jezelijednostka nie wdroży systemu elektronicznego; d)

prowadzenie obsługi kasowejw miejscowoŚci Leoncin e) pzyjmowanie ŚrodkÓw na lokaty; Q

pzechowanie Środkow pienięznych na oprocentowanych rachunkach biezących i pomocniczych; g)

udzie|anie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieiącym do kwoty usta|onej kaidorazowo w

uchwale budzetowej na dany rok budzetowy h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji

finansowych na kazdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach biezących i pomocniczych (wyciągi

bankowe e|ektroniczne i papierowe z usta|eniem sa|da i dokładnego opisu dokonanej operacji); i)

uznawanie i obciązanie rachunkow j) na|iczanie i kapita|izacja odsetek dokonywana w okresach

kwarta|nych ostatniego roboczego dnia miesiąca; k) nieodpłatną usługę (wyzerowania) wskazanych

rachunkÓw biezących uzędu ijednostek organizacyjnych Gminy tj. ośrodka Pomocy Społecznej, szkoł,

po|egającą na pzekazaniu z dniem 31 grudnia kazdego roku kwot pozostałych na rachunkach biezących

jednostek Gminy (np. niewykozystane Środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek; |)

wydawanie i reaIizacja b|ankietow czekowych, ł) umozIiwienie nieodpłatnego uzyskiwania pzez

Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków

jednostek organizacyjnych wymienionych w S|WZ, m) moz|iwoŚc wdroŻenia nieodpłatnie systemu

e|ektronicznej obsługi rachunkÓw bankowych na dowo|ną i|oŚÓ stanowisk, jedno|itą d|a wszystkich

jednostek objętych obsługą bankową n) moz|iwość umieszczania wo|nych ŚrodkÓw pienięinych na

lokatach krÓtkoterminowych, o) przechowywanie depozytÓw' p)wydawanie opinii bankowych i

zaŚwiadczeń na wniosek zamawiającego. 3. Zaprowadzenie obstugi bankowej\Alkonawca otzymywać

będzie miesięczne ryczałtowane opłaty pobierane z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca' 4.

oprocentowanie d|a ko|ejnych okresow stawki W|BOR-3 M i W|B|D 3 M |iczona będzie według stopy

zmiennejw stosunku rocznym opartej na stawce W|BOR - 3M iW|B|D - 3M według notowania
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ostatniego roboczego dnia miesiąca kazdego kwartału ka|endazowego popzedzającego okres
obrachunkowy..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: |v.2.1.

W ogłoszeniu jest: 1 - Cena - 60 2 - oprocentowanie Środków pienięznych gromadzonych na
rachunnkach bieiących (W|B|D- p|us(minus marŻa) - 25 g - Całkowite koszty kredytÓw w rachunku
biezącym . 15.

W ogłoszeniu powinno byó: .1 - cena - 60 2 . oprocentowanie Środków pienięznych gromadzonych na
rachunkachbiezących(W|B|D-3M*p|us/minusmarfa)-253-Całkowitekosztykredytowwrachunku

bieżącym.15.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: |v.4.4,

W ogłoszeniu jest: 27 .01.2012 godzina 09:45, miejsce : Uząd Gminy Leoncin u|.PańyzantÓw 3, 05-155
Leoncin pokÓj nr 8.

W ogłoszeniu powinno byó: 30.01 .2012 godzina 09:45, miejsce : Uząd Gminy Leoncin ul.PartyzantÓw
3, 05-155 Leoncin pokoj nr 8.
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